
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA ( projekt)

zawarta w dniu            roku pomiędzy
1.Gminą Pęcław zwaną w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Pana Artura Jurkowskiego – Wójta Gminy Pęcław
przy kontrasygnacie Pani Doroty Weber

a
2…………………………. zwanym w umowie „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
- ……………………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o
udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygniętego w dniu ……………….., Wykonawcy
powierza się do wykonania zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie
usunięcia wad na wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław”

§ 2
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad

występujących na wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław na n/w
odcinkach:
- odcinek nr 1 – rura PCV Ø 200 długości 27,81 m
- odcinek nr 2 – rura PCV Ø 160 długości 23,04 m
- odcinek nr 3 – rura PCV Ø 200 długości   9,58 m

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do
SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną inwestycji w tym
sporządzenia dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie
organizacji ruchu, organizacji ruchu zastępczego, oraz zabezpieczenie prac na czas
wykonywania robót.

§3
Termin rozpoczęcia; z dniem podpisania umowy
Termin zakończenia : 20 dni od daty podpisania umowy.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę  ryczałtową:
  -netto w wysokości-  …………………..
  - VAT           -……………………
 -brutto w wysokości-…………………...
   Słownie brutto: ………………………………………………………………………………..
2. Kwoty wyszczególnione w ust.1 nie mogą ulec podwyższeniu.
3. Podstawa wypłacenia należności stanowi protokół odbioru końcowego.
4. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi fakturą VAT.
5. Należność zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia

dostarczenia faktury do Zamawiającego.;
§ 5

1. Zakończenie robót wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.



2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru w ciągu
7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3. Do odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności
atesty na zastosowane materiały, protokoły kontroli i sprawdzeń.

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia sprawdzeń lub braku
dokumentów  Zamawiający może odmówić odbioru.

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady:
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji i

rękojmi.
§ 6

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie…………………..
Obowiązki Kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnił będzie …………………………..

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty - 3 lata licząc od daty

końcowego odbioru robót.
2. Usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez

zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od momentu ich zgłoszenia.
3. Za szkody powstałe przy realizacji umowy oraz wynikłe w okresie gwarancji i rękojmi –

odpowiedzialność materialną ponosi wykonawca.

§ 8
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b),

b)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 4 ust. 1, od którego wykonania Zamawiający odstąpił,

3. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Jeżeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, strony umowy mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.
§ 9

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości:………… zł



    (słownie:……………), w formie………………… co stanowi 10% wartości  umownej
(brutto).

2. Zabezpieczenie powyższe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.  Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw terminach:
a) 70% zabezpieczeń zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w ciągu 30 dni od

ostatecznego bezusterkowego odbioru robót,
b) 30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po upływie okresu

gwarancji.
4. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca

zobowiązany jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy do złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego
zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu zakończenia zadania.

§ 9
Termin wykonania umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu
w przypadku:

 a)działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania wykonania robót,
b)z uwagi na warunki zimowe i brak możliwości wykonywania robót ze względu na
technologię robót,
c)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
d)zmiany będące następstwem działania organów administracji , a w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
e)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie  lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

§ 10
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
1.Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane
pomiędzy stronami polubownie.
2.Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
przepisy wykonawcze do tych ustaw.



§ 13
Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                Zamawiający


